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OBJETO: Contratação de Empresa para' execução de perfuração de 4 (Quatro)
poços artesianos, para atender a demanda: da Secretaria Municipal de Saúde do

Município de ltaituba.
l LTIJDAMENTO LECAL: Contrato N' 20190125 l\IOD^LIDADL: Tomada de Preço n"

003/2019 - TP.
CONTRATADA: E. F. MOURA SERV'IÇOS DE CONSTRUÇÀO EIRI:LI.

ASSUNTO: Solicitaçâo de Aditivo refercntê-âôJ'razo tle Execução de Obra, conformc

Ordem de Serviço n' 001/2019 - SEMSA. '. : i:i
'''.,..:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRÂSIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ODIO
Saúde

A Empresa supracitada requereu;'Éór meio de oficio. a elaboração de Termo Aditivo

referente ao Prazo de Execução {e Obr: pela seguinte razão: A Ordem de Serviço n'

ooll2ol9 - tem vigência até 1610512019, sendo que o prazo determinado não é suficiente para

a conclusão da Obra, necessitandt ãe iüa,lpit,.fobãçao por mais 90 dias

Em Face às alegações da Empres4 e .cQ,.;.!;iderando que a Ohra é essencial à qualtlade

de vida da população a ser beneficiada côm lr Cíiii;trução de Poços Artesianos. cuja hnalidade

é atender a demanda na Zona Rural nas Aldeias: Sawré Muybu. .laybu. Apompo e \iratptt

pertencente ao DSEI - Rio Tapajós. da Secretària Munioipal de Saúde do Município dc

Itaituba, este Secretário é favorávet à elâborâção de Termo Aditivo de Prorrogação de

Prazo de Execução da Obra, conforme a Ordem de Serviço n" 001/2019'

Ademais, aguardo providênciâ. :
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A SEMSÂ: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ÂTT: Sr. IAMAX PRADO CUSTODIO.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUçÃO DE
OBRÁ DO CONTRATO N9 20790725 REFERENTE Ã TOUIOI DE PREÇO N'
N3/2019 - TP DA CONTRATAÇÁO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
PERFURAÇÂO DE 04 POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITUBA PA.
A EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o ne

09.319.57210001-02, situada AV. Aramanay Couto, ne 868, Bairro Belo Vista, CEP
6818o4zo nesta cidade de ltaituba, Pará;
INFORMA QUE, vem Solicitar a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, O re PEDIDO
DO ADITIVO REFERENTE AO PRAZO DE EXECUCAO DE OBRÁ, o obieto,
EXUCUÇAO DA PERFURAÇÃO DE 04 POÇOS ARTESIANOS PARÂ ATENDER A
DEMÂNDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA PÀ
LOCALZADA NAS COMTINIDADES INDIGINAS RURAL DE ITAITUBA, por mais 90
dias após o termino do prazo que era ate o dia 161051 2019 para o termino do prazo da execução

da obra como consta na ordem de serviços n'001i2019 emitida pela SEMSA.

AJUSTIFICATIVÁ-aem presa E F Moura Servicos de Construcão Eireli , vem
ped ir a S*retaria Municipal de Saúde mais 90 dias de prazo pois no decorrer da
obra de perfuraçáo dos POÇOS nos deparamos com as dificuldade de transporte das
maquinas de perfuração, por balsa e estrada muitas chuvas e contra tempos naturais,
que encontraríamos no decorrer dos serviços por se tratar de uma obra longe da zona
urbana, e bem mais isolada na floresta. Dentro do prazo da ordem de serviço já foi
concluído a peÍfuraçáo de um poço do lote lll, NESSE momento já estamos
executando mais poços, para que os serviços náo parem pedimos mais essa
prorrogação da execuÉo desse objeto do contrato, detectamos uma estrada que esta
cortada para a COMUNIDADE SAWRE MUYBU, sem prazo para sua recuperaÉo
esperamos que quando passar esse mês de maio o sol já estará secando melhor
esses trechos críticos aÍim de podermos fazer o transporte de nossos equipamentos
pesados, com segurança e sem prejuízos para empresa, cerlo de contar com
comprometimento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE de ltaituba, vamos
continuar os serviços de foÍÍna ininterÍupta para que a sociedade, possa desfrutar das
obras necessárias para a sua subsistência nessas aldeias na zona rural de ltaituba
PA.
Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos á
disposição para quaisquer esclarecimentos.

Itaituba-PA, 9 de maio de 2019.
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